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JÓZEF KONRAD KORZENIOWSKI 

Józef Teodor Konrad Korzeniowski, znany jako znakomity pisarz angielski Joseph 

Conrad, urodził się 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie. Jego ojczystym językiem był polski, 

a po angielsku - podobno - mówił z charakterystycznym, obcym akcentem. Jego ojciec Apollo 

Korzeniowski był poetą, tłumaczem i działaczem niepodległościowym.   

Kiedy Józef Konrad Korzeniowski, nazywany przez krewnych Konradem,  miał lat 

osiem, umarła jego matka, a gdy miał lat dwanaście – ojciec.  Wychowaniem osieroconego 

Konrada zajmowała się babka, a potem wuj. Jego edukacja była dość przypadkowa – Konrad  

uczył się pod kierunkiem rodziny. Przez pewien czas uczęszczał do gimnazjum w Krakowie, 

ale szkoły nie ukończył. Zawsze jednak bardzo dużo czytał, bo – jak sam wspominał – 

wcześnie nauczył się czytać i chętnie korzystał z bogatych zbiorów rodzinnych. Dobrze 

mówił po francusku, więc kiedy jako siedemnastolatek wyjechał do Marsylii, nie miał 

żadnych problemów językowych. Mógł podjąć pracę jako marynarz na jednym ze statków 

francuskich.    

Jego wyjazd był koniecznością. Choć Konrad Korzeniowski mieszkał w Krakowie, to 

był obywatelem rosyjskim i powinien odbyć służbę wojskową. Wyjazd do Francji był zatem 

rodzajem ucieczki przed armią. Niestety, paszport Korzeniowskiego dość szybko stracił 

ważność, więc Francuzi nie chcieli go zatrudniać. Wyjściem okazała się marynarka brytyjska 

– Anglicy potrzebowali wielu marynarzy, a dokumenty ich nie interesowały. W ten sposób  

w wieku lat dwudziestu Józef Konrad Korzeniowski rozpoczął karierę marynarza 

brytyjskiego  zakończoną dyplomem kapitana. Przez kilkanaście lat pływał po świecie; 

uczestniczył także w wyprawie w głąb Afryki. 

W 1894 roku porzucił zawód marynarza i zajął się pisaniem. Wkrótce potem ożenił się 

z Angielką i zamieszkał na wsi pod Londynem. Przez następne trzydzieści lat Korzeniowski 

napisał czternaście powieści i osiem tomów opowiadań. Jego twórczość nie od razu zdobyła 

popularność. Dopiero  wydana w 1916 roku powieść pt. Gra losu przyniosła mu powodzenie  

i pozwoliła pokonać trudności finansowe. Pisarz zmarł w Anglii w wieku sześćdziesięciu 

czterech lat, 3 sierpnia 1924 roku. 

Joseph Conrad jest uznawany za jednego z najlepszych pisarzy angielskich. Jego 

utwory ukazują ludzi stających przed wyborem moralnym, poszukujących odpowiedzi na 

ważne pytania. Jest to twórczość tak interesująca, że jej badaniem zajmuje się 

międzynarodowe towarzystwo Joseph Conrad Society, które wydaje czasopismo poświęcone 

temu znakomitemu twórcy.  


